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امیﻞ ژوزف

گلندل –  ۲۳دسامبر ۲۰۱۶
صوفیان راستین نابﺗرین
آیینه ،این شگفت انگیز ساختﮥی آدمی ،از دیدگاه
ِ
ّ
وسیلﮥی بازﺗاب زیباﺋی ابدی خداوند و فر و شکوه بیکران او است .انگیزۀ
کارآیی آن را در
بازشکفتن رازهای نهفته در آیینه نویسنده را بر آن داشت ﺗا
ِ
ِ
آﺛار اندیشمندان و چامه سرایان و بزرگان عرفان ایرانی ُجست و جو کند.
پس ،ﺗا آنجا که در ﺗوان بود ،از پﮋوهﺶهای استادان عرفان اسالمی ،از آن
جمله  Raynold Alleyne Nicholsonو Annemarie Schimmel
در این نوشتار بهره ُبرده شد .
بزرگان عرفان در یﮏ جمله این چنین
های
 Annemarie Schimmelمفهوم
ِ
نمادین آیینه را در چامه ِ
ِ
جهان هستی نه ﺗنها نمایانگر عشﻖ الهی است بلکه نمایانگر عشﻖ ابدی خداوند به خود
روشن مینماید» :پسِ ،
او است .خداوند جهان هستی را از آن رو آفرید ﺗا زیباﺋی خود را در آیینه هر آنﭽه که میآفریند به َچشﻢ ببیند«.
روزگاران دیرین ،آیینه از آهن ساخته میشد .آهن را ﺗا آن اندازه پرداخت مینمودند ﺗا نگارۀ آدمی یا
در
ِ
ُ
چیزها در آن نمایان گردد .آیینه ،در ادبیات سنتی ما به ویﮋه در افسانهها و داستان سراﺋی ها نﻘﺶ بسزاﺋی دارد.
ُ
هن دیگر در اشاره به »آیینﮥ اسکندر« ،داستان عاشﻖ پیشگی
ک
نمونهای از این جمله »اسکندرنامه« است .نمونﮥ ِ
شخصی استاد
او است ۱به سبﮏ نگارش ﻗرون وسطی از نویسندهای بینام ونشان که نسخﮥ خطی آن در کتابخانﮥ
ِ
سعید نفیسی در ﺗهران نگاهداری میشود.
آنﭽه روشن است این است که پیﺶ از اسکندر آیینه وجود نداشت .نﻈامی گوید این اسکندر بود که فرمان
داد ﺗا خدمتگزاران از طال و یا نﻘره آیینه بسازند .آنان نتوانستند این خواستﮥ او را برآورند ﺗا آنکه آهنگران آهن را
آیینه اسکندر سخن بسیار است از این جمله گفتهاند که
گداختند و پرداخت دادند و آیینه ساختند .در پیوند با ِ

۱ـ » Minoo Southgateاسکندرنامه « برگردان به انگلیسی 1978
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۲
ساختن آیینه و
پیوند با
آیینه را ارسطو برای اسکندر ساخت »ﺗا از اوضاع فرنگ آ گاه شود« ولی گفتﮥ نﻈامی در ِ
ِ
اسکندر بیﺶ از دیگر نسبتها ،چون آیینه جهان نما و ﻏیﺐ نما ،که چامه سرایان ما در سرودههایشان آوردهاند
درست مینماید .حافﻆ می گوید:

َ
مــن آن آیینــه را روزی بــه َدســت آرم ِســک َندروار اگــر میگیــرد آیــن آﺗــﺶ َزمانــیَ ،ور نمیگیــرد

۳

این چامه برای نخستین بار در سنﮥ  ۹۹۴هجری ﻗمری در نسخﮥ شادروان ستایشگر آمده است .نخستین
ساختن آیینه دارد ،ولی آیینهای که حافﻆ از
رمز این نسخه »ستا« است .از یﮏ سو ،آﺗﺶ در این چامه اشاره به
ِ
ِ
آهنین معشوق است .حافﻆ با گفتاری پرشور و آﺗشین از پی ساختن
و
سخت
دل
نمودن
ذوب
است
آن
ساختن
پی
ِ ِ
ِ
ِ
دل معشوق نیز زبانه کشد .از سوی دیگر ،هر آنﭽه از این چامه بر میآید
آﺗﺶ عشﻖ در ِ
آیینهای است ﺗا شاید ِ
حکایت از این دارد که سراینده امیدی به سرانجام این عشﻖ ندارد ،ولی کماکان او بر آن است که دل را صفا بخشد،
حال چه عشﻖ خداوندی در آن خانه گزیند و یا نگزنید.
داستان عاشﻖ پیشگی اسکندر افسانه دیگری نیز به او نسبت داده میشود .گویند ،هیوال ماری
افزوده بر
ِ
َ
مردمان کشوری را که اسکندر بر آن حکومت میکرد به مرگ ﺗهدید مینمود .هرگاه کسی چشﻢ بر این هیوال
َ
مار هیوال در آن ِبنگرد و بمیرد.
میدوخت مرگ جزای او میبود .اسکندر آیینهای در ِ
جای باالﺋی آویزان کرد ﺗا ِ
َ
مردمان سرزمین او را از مرگ رهانید .آیینه دیگری که به اسکندر نسبت داده میشود
رفند اسکندر
گویند ،این ﺗ ِ
ِ
َ
پیوند »آیینﮥ
»جام جﻢ« یا »آیینه جهان نما« است که سر انجام به گفتﮥِ نﻈامی با »آیینﮥِ اسکندر« یکی میگردد .در ِ
ِ
»جام َجﻢ« حافﻆ چنین گوید:
با
اسکندر«
ِ
َ
َ
َ
جــام َجــﻢ اســتِ ،بنگــر ﺗــا َبــر ﺗــو َعرضــه دارد احــوال ُملــﮏ دارا
ِ
آﺋینــه ِســــــکندر ِ

۴

زنگ گناه و لغزش بر آن حکمفرما است و نیاز به
آیینه ،از دیدگاه صوفیان ،اشاره بر ِدلی دارد که ﺗیرگی و ِ
نور خداوندی بر آن بتابد .حتی امروز ،آیینه زمینﮥی سخن دلخواه
زدودن دارد ﺗا پرﺗو عشﻖ در آن نمودار گردد و ِ
صوفیانی است که میکوشند به پیروان خود بیﺂموزند چگونه آیینﮥ ِدل را میبایست پرداخت داد و از این راه زنگ
َ
َ ّ
خاک اندیشههای بد را از آن ُزدود .صوفیان گویند حتی یﮏ َن َفس لکه بر آیینﮥ پرداخت یافتﮥ ِدل بر جای
و گرد و ِ
َ
میگﺬارد .موالنا ﺗاکید می کند که کس نباید در آیینﮥی عشﻖ از خود َدم بزند ،چه بیﻢ آن رود که آیینه ی نهاد خود

 ۲ـ دیوان حافﻆ ،نشر »بوﺗه« ﺗهران ، ۱۹۹۸رویﮥ ۱۸۱
۳ـ دیوان حافﻆ ،نشر »بوﺗه« ﺗهران  ، ۱۹۹۸چامﮥ  ، ۸رویﮥ ۱۴۵
۴ـ دیوان حافﻆ ،نشر »بوﺗه« ﺗهران  ، ۱۹۹۸چامﮥ ، ۵رویﮥ ۵
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َ
را از کﻒ دهد .نهاد اصلی اشارهای است به »بازﺗاب زیباﺋی خداوندی« در آیینه ِدل :
َ َ َ
َ
حــرِم گنــﺞ ﺗــو گردیــﻢ ،چــو ویرانــه شــویﻢ
در ُرخ آینــﮥِ عشــــــــــــــﻖ زخــود َدم َن َزنیــﻢ م
ِ

۵

 ۲ـ عشﻖ و آیینﻪ

مرکز اندیشﮥ چامه سرا استِ .دل آنجاﺋی است که عشﻖ در
در چامه سراﺋی عرفان ایرانی ،عشﻖ ،همواره ِ
بازﺗاب آن در آیینه
عشﻖ سرچشمه میگیرد ﺗا
آن خانه گزیند و از همینجا اشاره به
ِ
همبستگی عاشﻖ و معشوق در ِ
ِ
بازﺗاب
نمایان گردد .از این رو ِدل را میبایست همﭽون آیینه آهنین ﺗا آن اندازه پرداخت داد که جز زیباﺋی معشوق
ِ
دیگری در آن نﻘﺶ نبندد .از اینچنین عشﻖ میﺗوان به چند گونه یاد کرد :عشﻖ دنیوی ،عشﻖ مینوی ،و یا هر دو
نﻘﺶ آیینه را که میﺗوان در یکی از شاهکارهای نمادین در ادب پارسی َبرشمرد وآن داستان دلنشین »یوسﻒ
با هﻢِ .
و زلیخا« ی جامی است .جامی داستان این عشﻖ ِحماسی را با چامههای زربافت میسراید .نه ﺗنها زبان پارسی
بلکه ادب پارسی ِدینی بزرگ به سرایندۀ این اﺛر بیهمتا دارد .نتوان گفت آیینهای که در این داستان به یوسﻒ ارمغان
میشود ﺗنها از آن رو است که او بازﺗاب زیباﺋی چهرۀ خویﺶ را در آن بنگرد ،چه در این داستان ،نگارۀ یوسﻒ نه
صوفیان راستین،
نمایانگر عشﻖ زمینی بلکه بازﺗاب نگارۀ زیباﺋی الهی ،معشوق ابدی است ،به کمال .برای
ﺗنها
ِ
ِ
پرداخت دادن ِدل بدین چﻢ است که از آن پس ِدل جز زیباﺋی معشوق ابدی بازﺗاب دیگری را پﺬیرا نبود.
ُ
کانون آن بر پایﮥ سرودههای
از آن روی که در این نوشتار کوشﺶ بر آن بوده است ﺗا کاربردی داشته باشد و ِ
یکی از بزرگان عرفان ایرانی ،موالنا جالل الدین ّ
محمد ،بنیان نهاده شد .ولی از آنجاﺋی که الزم میبود نشان داده
راه دشوار عرفانی را میپیمودند از چامههای
شود که َرهروان هرگاه از نیروی عشﻖ الهی بهرهمند میگشتند چگونه ِ
دیگر چامه سرایان عرفان ایرانی نیز یاری گرفته و نمونههاﺋی آورده شد .نﻈامی نیروی عشﻖ را در »خسرو و
شیرین« اینچنین داند:
ََ
فلــﮏ ُجــــــــز ِعشــﻖ ِمحرابــی َنــدارد

خــاک ِعشـــــﻖ آبــی نــدارد
َجهــان بی
ِ

۶

 ۳ـ آیینﻪ ،نﻤادی از عشﻖ زمینی و عشﻖ عرﻓانی

سرودههای موالنا جالل ّالدین ّ
عارفان چامه سرا که ازعشﻖ عرفانی سخن گویند،
محمد ،همانند دیگر
ِ
برای بیان عشﻖ الهی از هر نماد ،از هر نگاره ،استعاره ،از روزگار و مردمان کوچه و بازار یاری میجوید .میﺗوان

ّ
 ۵ـ »کلیات شمس« » ،دیوان کبیر« بدیﻊ الزمان فروزانفر ،جلد  ،۴چامﮥ شماره  ، ۱۷۲۷۴رویﮥ ۱۵
 ۶ـ »خسرو و شیرین« ،نﻈامی ،رویﮥ ۴/۱۴۳
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ُ
واه پیوندی است آیینه وار از عاشﻖ و معشوق در عشﻖ .از دیدگاه صوفی،
گفت که چامههای این دسته سرایندگان گ ِ
استعاره آیینه وسیله است که میﺗواند او را به واﻗعیت هستی خداوندی رهنمون گردد .به گفتﮥ دیگر ،عشﻖ زمینی
زبان صوفیان ،عشﻖ زمینی یا عشﻖ آدمیان» ،عشﻖ مجازی«
نردبانی است برای رسیدن به عشﻖ خداوندی .به ِ
صوفی
و یا عشﻖ ﺗشبیهی است ،در حالی که عشﻖ الهی» ،عشﻖ حﻘیﻘی« و یا عشﻖ راستین است .بدینسان،
ِ
َ
رسانیدن َم ِنﺶ خویﺶ است ﺗا از این راه
راستین آن کس است که با پاکسازی َنفس و پاالیﺶ آیینه دل از پی بسامان
ِ
به وجود خداوندی نزدیﮏ شود .در چامههای موالنا نکته ای که بیﺶ از بیﺶ در خور ﺗوجه است این است که هر
آنﭽه که در طبیعت به چشﻢ آید ارزش نمادینی مییابد ،از این جملهاند :آیینه ،خورشید ،ماه ،نور ،آب ،چهرۀ آدمی
ّ
و  .........این ویﮋگی به روشنی در »کلیات شمس« یا »دیوان کبیر« به چشﻢ آید .برای نمونه ،چهرۀ آدمیان در
َ
دیدن چهرۀ خداوند است میبایست بر دوش
این اﺛر
بازﺗاب عشﻖ و درد و رنجی است که هر آنکس که خواهان ِ
ِ
َ
ّ
کشد .در این دیوان دو چهره به ویﮋه بیﺶ از بیﺶ نیاز به ژرف نگری دارند :نخست شمسالدین ﺗبریزی ،درویشی
سرگردان )گویا صنعتگر بود(Schimmel .گوید :شمس ّالدین »ادعا میکرد که به معشوق رسیده است .ادعاﺋی
که ،ﺗا آنجا که میدانیﻢ ،هیﭻ عارفی پیﺶ از او ننموده بود« ۷دوم  ،صالح ّالدین زرکوب )زرگر( .موالنا گوید:
َ
َ
ریــادرس
نیســت در آخـــــــــــر َزمــان ف

ُجــز َصالح ّالدیــن ُجــــــــز َصالح ّالدیــن

۸

۴ـ عشﻖ آدمی سرﭼشﻤﮥ عشﻖ اﻟﻬی

ّ
یافتن آیینه )منبﻊ الهام( دیگری افتاد .این
پس از ناپدید ِ
شدن ناگهانی شمسالدین ،موالنا سرآسیمه از پی ِ
بار
رویداد مهﻢ را  Schimmelبدینگونه روشن مینماید :موالنا »پس از آنکه معجزۀ عشﻖ را ﺗجربه نمودِ «،
دیگر »آیینه )عشﻖ( را در صالح ّالدین ،مردی ساده دل ،بازیافت ،مردی که به ﺗمام از هر آنﭽه دنیوی بود دست
ُ َ
۹
مونس موالنا گشت و به او یاری داد ﺗا بار دیگر خود گﻢ گشتﮥ خویﺶ را باز یابد«.
شسته بود ،او ِ
چــــــــــــــو ببینـــی روی او را َدم َم َ
ـــزن
ِ
ِ

َک َ
نـــدر آن آیینـــه زیـــان باشـــد َن َفـــس

۱۰

سوی دیگر،
موالنا بر این باور است که عشﻖ آدمی به ُراستی از عشﻖ خداوندی سرچشمه میگیرد .از ِ
جای
هرگاه چامه سرایان پارسی به طبیعت مینگرند بیگمان چهرۀ خداوند را در آن میبینند .پس میﺗوان گفتِ ،
شگفتی نیست که موالنا در سرودههای خود چون سرچشمﮥِ الهام از آدمیان با نام یاد میکند.
 ٧ـ As Through a Veil, Annemarie Schimmel, p. 85
ّ
 ۸ـ »کلیات شمس« » ،دیوان کبیر« بدیﻊ الزمان فروزانفر ،جلد ،۳چامﮥ شماره  ،۱۲۸۷۵رویﮥ ۸۰
 ٩ـ The Triumphal Sun, Annemarie Schimmel, p. 85
ّ
 ۱۰ـ »کلیات شمس« » ،دیوان کبیر« بدیﻊ ارزمان فروزانفر ،جلد  ،۳چامﮥ شماره  ،۱۲۸۷۸رویﮥ ۸۰
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 ۵ـ موﻻنا و شﻤﺲ ،نﻤاد روح هﻤﮕون

ُ
برگردان به
برنام  ، Mystical Poems of Rumiکه
در
ِ
پیشگفتار اﺛری پر ارج از ّ  A. J. Arberryبا ِ
ِ
َ
زبان انگلیسی چهارصد سرودۀ »کلیات شمس« را در بر میگیرد ،به نکتﮥ برگرفته از  Nicholsonدر »رومی،
زبان  Nicholsonدر این اﺛر گوید:
شاعر و عارف  «Rumi, Poet and Mysticاشاره دارد Arberry .از ِ
ّ
ّ
کامل معشوق ابدی را که برای مدت زمان زیادی
»جالل ّالدین در بیگانهای )اشاره
است به شمسالدین( چهرۀِ ِ
که از پی یافتن آن بود بیافت .شمس ّالدین را به خانه خود ُبرد و برای زمانی ،نزدیﮏ به یﮏ یا دو سال ،این دو از
َ
یکدیگر جدا نگشتند«ُ .سلطان َولد ،فرزند موالنا ،شمس ّالدین را همسان ِخﻀر میداند که همراه حﻀرت موسی
ُ
راه رهروان به
در سفر بود .در اینجا الزم است به این نکته اشاره شود که صوفیان ِخﻀر را ﻗدس نما یا
راهنمای ِ
ِ
ُ
مینوی استاد خود با بیگانه شمس ّالدین
شاگردان موالنا ناخوشایندی خود را از پیوند
سوی خداوند بر میشمارند.
ِ
ِ
ِ
ّ
ابراز داشته ،شوریدند .پس ،شمسالدین به دمشﻖ فرار میکند .موالنا فرزند خود را از ِپی او به دمشﻖ روانه
میدارد ﺗا او را باز گرداند .ولی بار دیگر زبان حسودان به کار میافتد ﺗا آنکه شاید در  ۱۲۷۴میالدی آن مرد ُپر از
راز برای همیشه بیآنکه اﺛری از خود بر جای گﺬارد ناپدید میگردد .دیری نمیپاید که موالنا در سرودههای خود
صالح ّالدین را جانشین ِمهر و دلبستگی مینوی شمس ّالدین میگرداند .موالنا نیﮏ از این نکته آ گاه بود که بیان
عشﻖ به این دو یار را شاید خوانندۀ چامههای او به نادرست عشﻖ زمینی بداند و نه بیان ِمهر و دلبستگی مینوی،
پس چنین میگوید:
َعﻈیــﻢ نـ َ َ
ُ
پیﺶ عــوام
ِ
ـﺶ خــواص اگــر چــه صــورت و شـ ِ
ـهوت بود بــه ِ
ـور ﻗدیمســـــــت ِعشــﻖ پیـ ِ

۱۱

پیﺶ از این گفته شد که عشﻖ مرکز اندیشﮥ موالنا به شمار میآید ولی گهگاه به چامهای از او بر میخوریﻢ
که به روشنی نتوان گفت سخن بر سر عشﻖ است یا معشوق .نمونهای از این دوگانگی در چامﮥ زیر هویدا است:
جویـﻢ بـدو عالـﻢ مﺜالـی ،ﺗـا ُﺗـرا َ
َهمــــی َ
گویـﻢ نمـی َیابـﻢ ُخداونـدا نمیگویـی ِکـرا مــــــانی
ِ
ِ

۱۲

 ۶ـ ِدل ﭼون آیینﻪ

سرودههای موالنا از ُجنبﺶ دل و جوشﺶ درون برآمدهاند نه از وحی الهی .او خود آ گاه است که این
پیﺶ پا افتاده و همگانی نیستند .آن دسته از مردمان که با اندیشﮥ او از نزدیﮏ آشنا یند نیﮏ میدادنند
سرودهها ِ

ّ
 ۱۱ـ »کلیات شمس« » ،دیوان کبیر« بدیﻊ ارزمان فروزانفر ،جلد  ،۴چامﮥ شمارۀ  ،۱۸۱۹۷رویﮥ ۶۶
ّ
 ۱۲ـ »کلیات شمس« » ،دیوان کبیر« بدیﻊ ارزمان فروزانفر ،جلد  ،۵چامﮥ شمارۀ  ،۲۷۰۴۴رویﮥ ۲۶۳
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که »دیوان« او از آﻏاز ﺗا پایان آیینهای است بازﺗابندۀ زیباﺋی الهی .چامههای موالنا آنی سروده شدهاند .شاهد بر
این نکته گفتﮥ زیر است:
َ
َ
َ
ِدل بیخــود از بــادۀ ا َزل میگفــت خــوش خــوش این ﻏ َزل »گر میفـــــــرو گیرد دمــﺶ این دم ازین خوشــتر زند«

۱۳

افزوده بر اینِ ،د ِل پرداخت یافته میﺗواند بازﺗابندۀ زیباﺋی دوست نیز باشد .برای آنکه ِدل چو آیینه
َ ّ
هستی زمینی را میبایست با یاد دایمی از معشوق از آن ُزدود:
های
ه
ک
درخشندگی پﺬیرد ،ﺗیرگی و ل
ِ
َ
خامـــــــوش گویاســت
آینــه
چــون
ــﻢ
ل
ِد
ِ
ِ
َ
کــــــــــــــزو در آینــه بســاعت بســاعت

ب َدســت ُب َ
والع َجــﺐ آینـــــــــــــــه داری
ِ
ِ
َ
َ
َ
۱۴
َ
همــی ﺗابــد عجــﺐ نﻘــــﺶ و ِنــگاری

پیرامون ِد ِل موالنا چون آیینهای خاموش در گردش است با آنکه خاموش
استعارۀ عشﻖ که پرﺗو آن در
ِ
ّ
آوای دوست است و هر آنکس که گوش فرا دهد
است بازﺗاب زیباﺋی
ِ
طنین ِ
شگرف معشوق است .حتی آوای او ِ
ﺗواند شنید چه این آوا چو کوه طنین انداز است:
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ ََ
ختار ما«
فتار ما زیرا که که را اختیــــــــاری نبود ِای م ِ
من گفتمـــﺶ» :خود ما که ایﻢ و این صدا گ ِ

۱۵

دیگر آنکه »آیینﮥ چینی« ﺗشبیهی است از ِدل .در این استعاره ِدل همزمان مرکز الهام است و بازﺗابند ِۀ
نور خداوندی .سرزمین چین نﻘشی بنیادین در عرفان پارسی دارد :آیینه ،عروسکان رنگارنگ ،و مانی
زیباﺋی و ِ
نﻘاش نامدار چین از این جملهاند.
ُ
ِدل آینهســـــــت چینــی ،بــا ِدل چــو َهمنشــینی صــد ﺗیــﻎ اگــر ُببینــی ،هــﻢ دیــده را ِســﭙر کــن

۱۶

سخن کوﺗاه در این چامه اشارهای است بر زیباﺋی ،نور ،بخشندگی ،مهربانی ،و همﭽنین َخشﻢ خداوندگار
ِ
آفریده .همﭽنین موالنا گوید ،نﻘﺶ زیبا به چکار آیدت هرآنگاه که پیری فرا رسد و اشتیاق دیدن ُ
سار
رخ
و جهان
ِ
ِ
معشوق به جاﺋی نرسیده باشد.
ّ
 ۱۳ـ »کلیات شمس« » ،دیوان کبیر« بدیﻊ ارزمان فروزانفر ،جلد  ،۲چامﮥ شماره  ،۵۷۳۵رویﮥ ۱۰
ّ
 ۱۴ـ »کلیات شمس« » ،دیوان کبیر« بدیﻊ ارزمان فروزانفر ،جلد ،۶چامﮥ شماره  ،۵/۲۸۶۰۴رویﮥ ۵۰
ّ
 ۱۵ـ »کلیات شمس« » ،دیوان کبیر« بدیﻊ ارزمان فروزانفر ،جلد  ،۱چامﮥ شماره  ،۴۰۳رویﮥ ۲۹
ّ
 ۱۶ـ »کلیات شمس« » ،دیوان کبیر« بدیﻊ ارزمان فروزانفر ،جلد  ،۴چامﮥ شماره  ،۲۱۴۳۲رویﮥ ۲۴۶
"
"
ب
س�ان ۲۰۱۷ / ۱۳۹۶
ن� ن
صل�امهی رهآورد ش�ارهی  ،۱۱۹ت�ا� ت
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نﻘــــــــﺶ چیــن َمــر َمــرا چــه کار آیــد؟
ِ

چونکــه بــر ُرخ ِز عشــــــــﻖ چیــن دارم

۱۷

 ۷ـ آﺋینﻪ روشنﮕر مفاهیﻢ ﭘنﻬان عرﻓانی

آیینه در »مﺜنوی شریﻒ« کماکان چون کارمایﮥ الهام نﻘﺶ میآفریند .پس ،میﺗوان گفت که از دیدگاه عارف
دیدن ُرخسار دلدار نمیاندیشد:
بزرگی چون موالنا آیینه پیشکشی است از معشوق به عاشﻘی که جز به ِ
لــدار مــن
ﻗافیــه اندیشـــــــــــــــــﻢ و ِد ِ

دیــدار مــن
گویــدم َمندیــﺶ جـــــــــز
ِ

۱۸

***

ُ
نﻘﺶ آیینه در ادب ایران زمین  ،به ویﮋه عرفان پارسی بیﺶ از آن است که در این کوﺗاه گزارش بگنجد.
ِ
نکتهای که بایسته است بدان اشاره شود این است که چامه سراﺋی برای بیان واﻗعیت نیاز به استعاره دارد ،چه
های آشنا بر همﮥ مردمان بر
استعارهها ابزاری هستند که پرده از چهرۀی پنهان زیباﺋیهای جهان به یاری واژه ِ
میدارند .دیگر آنکه آیینه ،این ابزار که همگان هر روز با آن سرو کار دارند از دیدگاه عارفان وسیلهای است مجازی
سرایان عشﻖ عرفانی ایرانی
نیروی خداوندگارِ ،مهر بی کران و حتی خشﻢ او .هر آنﭽه چامه
نمودن
برای آشکار
ِ
ِ
ِ
ﺗبار را از دیگر عارفان برﺗر میدارد استادی آنان در واگﺬاری جوهر اندیشﮥ آنان است با یﮏ واژه به خواننده .با
وجود آنکه سرودههای موالنا آنی است هر واژه واﻗعیت برﺗری را به همراه دارد .پس ،هرگاه بتوان هر واژه را به
درستی درک نمود یﮏ واژه در برگیرندۀی بیﺶ از یﮏ واﻗعیت خواهد بود .موالنا نخستین عارفی نیست که به
سرودن چامههای عرفانی پرداخت .پیﺶ از او عارفانی چون سناﺋی و عطار ،و همﭽنین پیﺶ از این دو دیگر
ِ
چامه سرایان و نویسندگانی بودند که ارزشها و واﻗعیتهای انسانی را در اﺛرهای عرفانی ،حماسی و آموزشی
به خواننده واگﺬار نمودند .آنﭽه موالنا را از دیگر عارفان برﺗر میدارد دامنﮥ پهناور اندیشه و ﺗواناﺋی بیان او است.
در این نوشتار ،که با شوق بسیار به زیور نگارش آراسته گشت ،کوشﺶ بر آن بوده است ﺗا روزنه ای ،هر
کوچﮏ ،در پردۀ پوشیدۀ نماد آیینه پدید آید.

ّ
 ۱۷ـ »کلیات شمس« » ،دیوان کبیر« بدیﻊ ارزمان فروزانفر ،جلد  ،۴چامﮥ شماره  ،۱۸۳۹۶رویﮥ ۷۷
ّ
جالالدین ّ
محمد ،نیکلسون ،کتاب  ، ۱چامﮥ ۱۷۲۷
 ۱۸ـ »مﺜنوی شریﻒ«  ،موالنا
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